ا ز میان خبر ها
گوناگون

معاون اداره کل ارشاد استان خبر داد:

برگزاری جشنواره فیلم فجر مشهد
در صورت استمرار شرایط آبی

بهبودی نیا /معاون امور هنری و سینمایی ادارهکل
فرهنگ و ارشــاد اســتان گفــت :در صورت اســتمرار
شرایطآبی،جشنوارهفیلمفجرمشهدبرگزارمیشود.
محمدی به «خراســان رضوی» گفت :فعالیت کردن
یا نکردن جشــنواره فجر مانند ســینماها تابع شرایط
کرونایی اســت ،با توجه به آبی بودن وضعیت استان،
مجوز برگزاری جشــنواره صادر شده است ولی چنان
چهرنگآبیبهرنگنارنجییاقرمزتبدیلشودشرایط
برگزاری منتفی می شــود و حتی اگــر این تغییر رنگ
کروناییدرزمانبرگزاریجشنوارهفجردراستانرخ
دهد جشنواره تعطیل خواهد شد .وی تصریح کرد :به
صورتتلفنیباتصمیمگیرندگانبرگزاریجشنواره
گفت و گوهایی داشتیم و قرار بر این شد طی روزهای
آینده تفاهم نامه برگزاری که شــامل شــرایط و شــیوه
اجرا ،تعداد صندلی ها و محدودیت هاست طی چند
روزآیندهبهاستانابالغشود.

مدیرکلاموراتباعاعالمکرد:

ثبتنام۱۱هزارخانواده اتباعدراستان
برای دریافت شناسنامه ایرانی

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان گفت:
 ۱۱هزار خانوار در اســتان برای دریافت شناســنامه
ایرانیدرسامانهادارهاتباعثبتنامکردهاند.هاشمی
در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :استان ما جزو اولین
استانهاییاستکهکارراآغازکردهواتفاقاتخوبو
مبارکیهمدراینبارهدرخراسانرضویافتادهاست.
وی افزود :به صورت متوســط اگر هر خانــوار را  ۳نفر
حسابکنیم ۳۳هزارنفرمتقاضیدریافتشناسنامه
هستند،ماسامانهایراایجادکردیمکهافرادبایددرآن
ثبتنامکنندونوبتدهیشوندوتاکنونتا ۱۵شهریور
سال ۱۴۰۰نوبتدهیداشتهایم.هاشمیباتاکیدبر
این که درباره تعداد شناســنامههای صادر شده ثبت
احوال باید پاسخ گو باشد ،گفت :از سمت اداره اتباع
تاکنون ۲۵۰نفر را برای دریافت شناســنامه به اداره
ثبتاحوالمعرفیکردهایمتااقداماتالزمبرایصدور
شناسنامهبرایآنهاانجامشود.

تجهیزبیمارستانامامرضا(ع)مشهد
بهدستگاهمصنوعیقلب و ریه

رئیس بیمارستانامامرضا(ع)مشهدازمجهزشدن
اینمرکزدرمانیبهدستگاهاکمو(دستگاهمصنوعی
قلب و ریه) خبــر داد .به گزارش ایرنا ،دکتر عباســی
تشــنیزی گفت :اکمو یا قلب مصنوعی ،دستگاهی
است که در بیماران مبتال به نارسایی قلبی می توان
از این دستگاه اســتفاده کرد تا قلب به حالت قبل باز
گردد.ویبااشارهبهاینکهایندستگاهبسیارپیچیده
و پیشرفته است ،افزود :با راه اندازی این دستگاه در
بیمارستانامامرضا(ع)زندگیبیمارانزیادیکهاز
نارساییقلبیرنجمیبرندیاجانخودراازدستمی
دهندنجاتخواهدیافت.
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نوجوانیکهباگزارششکستگیریلراهآهن،از
وقوعیکحادثهپیشگیریکرد

دهقان فداکار 13ساله جغتایی
شتابدهندهفردوسیدربارهبرگزاریرویداد
«شهرایدهآلتوبساز»توضیحمیدهد:

حلمسائلشهریباچاشنینوآوری
شهرنشــینی پدیدهای اســت که پایان ندارد.
 54درصد از مردم جهان در شهرهای مختلف
زندگــی میکنند کــه انتظــار میرود تا ســال
 2050بــه  66درصــد برســد .ایــن افزایــش
جمعیــت شهرنشــینی در جهــان بــا ظهــور
چالشهایگستردهدرحوزهمدیریتوخدمات
شــهری همراه خواهد بــود .در همیــن زمینه،
شتاب دهنده کســب و کار فردوسی به عنوان
تنهــا مجموعــه دانشبنیــان در حوزه توســعه
فضاهای نوآوری در شرق کشــور ،به برگزاری
رویدادی با عنوان «شــهر ایدهآلتو بساز» اقدام
کرده اســت تا به کمک اهالی نوآوری ،به یاری
شــهرداری در حل مسائل شــهری برود .علی
بنائی ،مدیر ارتباطات شتاب دهنده فردوسی
در گفت وگویی درباره این رویداد توضیحاتی
ارائهدادکهدرادامهمیآید.
چهشدکهتصمیمبهبرگزاریرویداد«شهر
ایدهآلتوبساز»گرفتید؟

از ابتــدای فعالیت شــتاب دهنده ،بــه صورت
تخصصــی در حــوزه «خدمــات شــهری و
گردشگری» تمرکز داشــتهایم .اکنون با توجه
به بلوغ اکوسیستم نوآوری اســتان و ماموریت
جدید ما در توســعه آن ،زمان را مناسب دیدیم
تاثمرهاکوسیستمنوآوریدرحوزهشهریرابه
مدیرانارشدشهرینشانبدهیم.
نقشاستارتآپهادرحلمسائلشهری
چیست؟

گســترش نــوآوری ،ســبک زندگی شــهری را
به کلی متحول کرده اســت .در دنیــای امروز،
اســتارت آپهــا نقشــی کلیــدی در بهبــود
مدیریت شهری بر عهده دارند .مثال بارز آن را
میتوانیددرحملونقلشهریمشاهدهکنید،
تاکسیرانی به عنوان یکی از زیرمجموعههای
شهرداری،هزینههایگزافیرابهاینسازمان
تحمیلمیکرد؛ایندرحالیاستکه باظهور
تاکســیهای آنالین ،همین خدمــت به امری
ســودزا تبدیــل شــده اســت .جالبتــر این که
شــهروندان نیز اقبال بســیار خوبی از نوآوری
داشتهاند.مشهدنیزبهعنواندومینکالنشهر
کشــور و دومین قطــب نــوآوری ،فرصتهای
کمنظیــری را پیــش روی اهالی نــوآوری قرار
دادهاست.

یبهعنوانبدنهدولتیبا
تعاملشهردار 

استارتآپهاراچگونهمیبینید؟

شهرداریها میتوانند در حوزههای مختلفی
از اســتارت آپهــا کمک بگیرنــد و از نــوآوری
برخوردارشوند.استارتآپهابستریهستند
کهمیتوانندموجبجلبمشارکتمردمشهر
درفرایندهایشهریشوند.
تعاملسازمانهایدولتیبابخشخصوصی
هموارهباچالشروبهروبودهاست.نظرشما
چیست؟

ناآشنایی برخی مدیران شهرداری با استارت
آپ ها و ظرفیت های آن ،اتصال استارت آپ ها
به بدنه مدیریت شــهری را با دشــواری روبه رو
می کند .از ســویی دیگر ،عموم استارت آپها
نیز با ســازوکار حاکــم بر ســازمانهای بزرگ
ناآشــنایند و به دلیل چابک بودن ،از همکاری
با سازمانها فاصله میگیرند.
چگونهمیتواناینفاصلهراکمرنگکرد؟

رویداد «شــهر ایده آلتو بســاز» با همین رویکرد
طراحی شــده اســت .شــتاب دهنده فردوسی
تالشداردتابرایحلاینمسائل،شبکهنوآوری
موجــود را فعال کند تــا در رویــدادی حضوری،
راهحلهــای خــود را در برابــر مدیــران ارشــد
شهرداریمشهدارائهکنند.مرکزنوآوریشهری
کهبخشیازبدنهشهرداریمشهداستنیزبهما
کمکخواهدکردتاتسهیلگریموردنیازبرای
پیادهسازیراهحلهادرشهرداریانجامشود.
شرایطحضوردراینرویدادچیست؟

اســتارت آپها و شــرکتهای نوآور به ســایت
رویــداد بــه آدرس www.ideal-city.ir
مراجعه و فــرم مربوط را تکمیــل کنند .مهلت
ثبتنامنیزتا 10بهمنتمدیدشدهاست.

جدیدترین گزارش وزارت بهداشت درباره
وضعیت شیوع کرونا منتشر شد

خراسانرضوی
 6شهرستانزرد،بقیهآبی

بر اســاس جدیدترین گــزارش وزارت
بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی
دربــاره رنــگ بنــدی شــهرها از نظــر
شــیوع کرونــا ،در خراســان رضــوی
شهرســتان های باخــرز ،خلیــل آباد ،
قوچان ،گناباد ،ســبزوار و نیشــابور در
وضعیت زرد کرونایی قرار دارند و بقیه
شهرستان های استان از جمله مشهد
«آبی» هستند.
بــه گــزارش «خراســان رضــوی» ،روز
گذشته همچنین جلسه ستاد استانی
مقابله با کرونا برگزار شد و در آن رئیس
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد ضمن
ابراز نگرانی از کم شدن رعایت پروتکل
ها گفت :خراســان رضــوی از نظر آمار
فوتی و بســتری روی خط ثابت اســت
و هنــوز رونــد افزیشــی نداریــم البته
تغییرات جزئــی وجود داشــته که باید
تا هفته آینده برای اعــام قطعی روند
افزایشــی صبر کنیــم .دکتــر بحرینی
یادآور شــد :طی  24ســاعت گذشــته
منتهی به ظهر شــنبه ،تعداد بســتری
هــای کرونایی جدیــد در اســتان ۹۶
نفر و کل بســتری ها  ۴۵۳نفر اســت،
همچنین تعداد فوتی هــای مثبت نیز
 ۵نفر بوده اســت .در هفته چهارم دی
ماه نیز فوتی ها در استان نسبت به اوج
گیری مرحله ســوم  ۹۰درصد کاهش
داشــته اســت که با این آمار نــرخ بروز
بیمــاری ،خراســان رضــوی رتبه ۲۷
را در کشــور داراست و مشــهد در رتبه
نوزدهم قرار گرفته اســت .شهرستان
هــای فیــروزه ،جویــن ،بینالــود و مــه
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والت بهتریــن شــرایط را در اســتان
دارا هســتند .وی در پاســخ به ســوال
«خراســان» در زمینه اقدامــات انجام
شــده برای پرونده شــهدای ســامت
استان ،گفت ۳۰ :پرونده تشکیل شد
که  ۲۱پرونده تکمیل و به تهران ارسال
شــده اســت اما هنوز هیچ پاســخی از
تهران دریافت نکرده ایم .وی همچنین
در پاســخ بــه ســوالی دربــاره میــزان
ابتالی جوانان و نوجوانان به کرونا در
اســتان گفت :در خراسان رضوی طی
یک ماه اخیر افزایشــی درباره ابتالی
کودکان و نوجوانان نداشتیم.
قلیان معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد نیز در این جلسه درباره
چگونگی برگــزاری مراســم عزاداری
سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در
مشهد گفت :ما به دو مکان بزرگ مجوز
دادیم که یکی در عرصه میدان شهدا و
دیگــری در صحن جامع رضــوی بود و
 ۹۵درصد از افــرادی که در این مراکز
حاضر شــده بودند از ماســک استفاده
کردنــد ولــی هیئت هایــی از خــارج و
داخل کشور وجود داشتند که به دلیل
رعایت نکردن پروتکلها اخطارهایی
را دریافت کردند.
همچنین ســردار ابراهیــم قربان زاده
جانشــین فرماندهی نیروی انتظامی
اســتان در این جلســه ضمن ارائه آمار
بازرسی ها از واحدهای صنفی گفت:
در راه مقابله با کرونا  6فوتی و 2752
نفر مبتــا از کادر نیــروی انتظامی در
استان داشته ایم.

گفتی  /دانــش آموز نوجــوان  13ســاله جغتایی با
گزارش به موقع خود از شکســتگی ریــل راه آهن ،از
وقوعیکحادثهپیشگیریکرد.
به گــزارش خبرنگار مــا ،محمد عباســی دانشآموز
 ۱۳ساله اهل روستای قلعه نو شفیع آباد شهرستان
جغتای در گفــت وگو با خبرنگار مــا در خصوص این
اتفاقاظهارکرد:مشغولبازیفوتبالبادوستانخود
درنزدیکیریلراهآهنبودیم کهتوپمابهسمتریل
راه آهن پرتاب شد و من هنگام برداشتن توپ از کنار
ریل متوجه شکســتگی بخش زیادی از ریل شــدم و
شکستگی به قدری بود که انگشتان دست در آن جا
میگرفت.ویافزود:بالفاصلهبعدازدیدناینصحنه
خود را به خانه رســاندم و موضوع را با مادرم در میان
گذاشــتم.این نوجوان فداکار گفت :مادرم سریع با
مسئولایستگاهآزادوارتماسگرفتوموقعیتدقیق
شکستگیرابهآنهاگزارشداد.ویافزود:مسئوالن
تعمیرونگهداریبالفاصلهپسازشنیدناینخبربه
محلحادثهاعزامشدندوبرایرفعمشکلشکستگی
اقدامکردند.شایان ذکراستمدیرکلراهآهنشمال
شرق کشور پس از شــنیدن این خبر دیروز در حضور
خانواده این دانش آموز ،مدیران آموزشگاه ،شورای
اسالمی روســتا و مســئوالن راه آهن با اهدای لوح و
کارتهدیهازایندانشآموزفداکارتجلیلکرد.ریل
راهآهنقطار تهران–مشهدازوسط روستایقلعهنو
شفیعآبادشهرستانجغتایعبورمیکند.

مدیرپرستاریدانشگاهعلومپزشکی
مشهدخبرداد:

کاهش کارانه معوق پرستاران
استان از  17به 3ماه

حسیننوری/مدیرپرستاریدانشگاهعلومپزشکی
مشهد گفت :از ابتدای ســال آینده تعداد  395نفر
پرســتار جدید درســطح دانشــگاه علوم پزشــکی به
کارگیــری مــی شــوند .وی از پرداخــت کارانه های
پرستاران در استان خبرداد واظهار کرد :هم اکنون
 17ماه طلب پرســتاران در سال گذشــته به سه ماه
رسیده اســت که مدت ایده آلی اســت .دکتر صالح
مقدم در ســفر به شهرســتان خلیل آباد اظهار کرد:
کادر پرستاری استان هم اکنون 8200نفر پرستار
اســت که با توجه به تعداد تخت بیمارســتانی که در
استانداریمدرحد استانداردهایکشوری هستیم.

